
نشرة التمويل اإلنساني الشهرية

1

األشخاص المتلقون لإلغاثة1األشخاص المحتاجون 

من بينها: التمويل اإلنساني العالمي3
تمويل اللمحة العامة 

للعمل اإلنساني العالمي 
التمويل الخارجي 

الدول المتضررة2

نسبة تغطية التمويل التمويل المستلم التمويل المطلوب 

109.058مليون

مليار
             دوالر26.75 

39.8 %             دوالر10.65 مليار

148.7مليون

                دوالر16.14مليار
                       دوالر10.65مليار             دوالر5.49مليار

أعلنت اللمحة العامة عن العمل اإلنساين العالمي الصادرة يف 4 ديسمبر/
كانون األول 2018 أن متطلبات التمويل بلغت 21.9 مليار دوالر لـ21 خطة 

لالستجابة اإلنسانية وخطة االستجابة اإلقليمية لالجئين والمهاجرين من 
فنزويال. ويف نهاية سبتمبر/أيلول، وصل مجموع متطلبات التمويل إىل 26.57 

مليار دوالر. ويرجع التغيير يف المتطلبات خالل الشهر الماضي باألساس إىل 
زيادة المتطلبات المالية لموزمبيق. 

حتى نهاية أغسطس/آب، وصل العدد المقدر لألشخاص المحتاجين 
للمساعدات إىل 148.7 مليون شخص يف 58 دولة. تهدف كافة هذه الخطط 

إىل تقديم المساعدات اإلنسانية إىل 109 مليون شخص.

تركت الصدمات المتعددة والمتتالية، بما يف ذلك الجفاف واألعاصير 
والفيضانات وانعدام األمن، ما يقدر بنحو 2.6 مليون شخص -ما يقرب من 

%10 من سكان البالد- يف حاجة إىل المساعدات المنقذة لألرواح وبناء القدرة 
على الصمود يف موزمبيق.

تم تنقيح خطة االستجابة اإلنسانية لموزمبيق لتصل متطلباتها إىل 620.5 
مليون دوالر، بزيادة قدرها 179.6 مليون دوالر عن التحديث السابق. تهدف 

الخطة اإلنسانية المنقحة لموزمبيق إىل مساعدة 2.4 مليون شخص. تم 
إعداد خطة االستجابة اإلنسانية األصلية لموزمبيق )نوفمبر/تشرين الثاين 

2018 إىل يونيو/حزيران 2019( ألول مرة يف نوفمبر/تشرين الثاين 2018 
لدعم االستجابة التي تقودها الحكومة لمواجهة التأثير اإلنساين لألداء الضعيف 

لموسم األمطار من يناير/كانون الثاين إىل مارس/آذار والنزوح بسبب انعدام 
األمن يف كابو ديلغادو. تم تنقيح الخطة الحًقا يف مارس/آذار ومايو/أيار 

2019 لتعكس االحتياجات اإلنسانية اإلضافية يف أعقاب اإلعصارين المداريين 
المتتاليين إيداي وكينيث اللذين ضربا البالد يف مارس/آذار وأبريل/نيسان. 

يمدد التنقيح الحايل خطة االستجابة اإلنسانية لموزمبيق حتى مايو/أيار 
2020، وذلك ألن االحتياجات اإلنسانية الناشئة عن الجفاف واألعاصير والنزوح 

الداخلي سوف تستمر على األقل حتى موسم الحصاد القادم يف مارس/آذار 
– مايو/أيار 2020.

تحديثات الصناديق المشتركة

1 يف سياق خطط االستجابة التي تغطيها اللمحة العامة عن العمل اإلنساين العالمي، فإن عدد األشخاص المتلقين لإلغاثة يكون دائًما قسًما فرعًيا من عدد األشخاص المحتاجين، وذلك ألنه يتحدد نتيجة لتحليل االستجابة الجماعية مع مراعاة 

االعتبارات المتعلقة بالوصول اإلنساين، وقدرة الشركاء على االستجابة، واالستجابات التي يخطط لها/يتوقعها الشركاء يف المجال اإلنساين خارج إطار النداءات اإلنسانية.

2 تتألف هذه الدول البالغ عددها 58 دولة من الدول التي تغطيها خطط االستجابة اإلنسانية، والدول التي تغطيها خطة االستجابة اإلقليمية وتعزيز الصمود لالجئين السوريين، وخطط االستجابة اإلقليمية لالجئين يف بوروندي، وجمهورية الكونغو 

الديمقراطية، ونيجيريا، وجنوب السودان، والدول الستة عشرة التي تغطيها خطة االستجابة اإلقليمية لالجئين والمهاجرين من فنزويال، باإلضافة إىل الدول التي صدرت لها النداءات األخرى المشار إليها. 

3 يشمل التمويل اإلنساين العالمي دعم المنظمات واألنشطة الواردة يف الخطط التي تنسقها األمم المتحدة، فضالً عن التمويل المبلغ عنه لصالح حركة الصليب األحمر/ الهالل األحمر، والمساعدات العينية، والتمويل الثنايئ، وغيره.

تعبر األمم المتحدة عن شكرها للمساهمات السخية للمانحين الذين يقدمون التمويل غير المخصص أو األساسي للشركاء يف المجال اإلنساين، 
.)CBPFs( وللصناديق الُقطرية المشتركة )CERF( وللصندوق المركزي لالستجابة لحاالت الطوارئ

اللـمــحـــــة  العــامـــة عـــن 
 العمل اإلنساين 
  الـــعـــــــــــــــــــــــالـــــــمــــــــي

30 سبتمبر/أيلول 2019

خصص الصندوق المركزي لالستجابة لحاالت الطوارئ  )CERF(  مبلغ 53 
مليون دوالر يف سبتمبر/أيلول كجزء من الدفعة الثانية، لمبلغ 75 مليون دوالر 

المخصص لحاالت الطوارئ ناقصة التمويل )يرجى االطالع هنا للحصول 
على التحديثات وهنا للمزيد من المعلومات(. سوف يتم استكمال 

كتوبر/تشرين األول.  المشاريع المتبقية يف الفترة األوىل من شهر أ

خصص الصندوق المركزي لالستجابة لحاالت الطوارئ )CERF( مبلغ 12 
مليون دوالر من نافذة االستجابة السريعة؛ لالستجابة إلعصار دوريان يف 

جزر الباهاما )1 مليون دوالر(، وتفشي فايروس اإليبوال يف جمهورية الكونغو 

الديمقراطية )10 مليون دوالر(، والخدمة الجوية اإلنسانية يف ليبيا )1.6 مليون 
دوالر(. 

خصصت عشرة صناديق قطرية مشتركة )CBPFs( ما مجموعه 78.8 مليون 
دوالر خالل هذا الشهر.  وجاءت أعلى التخصيصات يف جنوب السودان )28.9 

مليون دوالر(، واليمن )16.2 مليون دوالر(، وعبر الحدود السورية )15.9 مليون 
دوالر(، وميانمار )7.5 مليون دوالر(.  ووصل إجمايل المبالغ المخصصة يف عام 

2019 إىل 664.7 مليون دوالر.

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/ROSEA_20190911_Mozambique_Response_Plan.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/ROSEA_20190911_Mozambique_Response_Plan.pdf
https://cerf.un.org/apply-for-a-grant/underfunded-emergencies
https://cerf.un.org/apply-for-a-grant/underfunded-emergencies
https://cerf.un.org/apply-for-a-grant/underfunded-emergencies
https://cerf.un.org/apply-for-a-grant/underfunded-emergencies
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أفغانستان

بوروندي 

الكامريون 

جمهورية أفريقيا الوسطى

تشاد 

جمهورية الكونغو الدميقراطية 

إثيوبيا5

هايتي

العراق 

ليبيا

النداء اإلنساين ملدغشقر 

مايل

موزمبيق 

ميامنار 

النيجر 

نيجرييا 

األرض الفلسطينية املحتلة 

الصومال 

جنوب السودان 

السودان 

سوريا 

خطة االستجابة اإلقليمية لسوريا

أوكرانيا 

فنزويال                                                  

خطة االستجابة اإلقليمية لفنزويال

اليمن

النداء اإلنساين لزميبابوي 

خطة االستجابة اإلقليمية لالجئني يف بوروندي7

خطة االستجابة اإلقليمية لالجئني يف جمهورية 
الكونغو الدميقراطية7

خطة االستجابة اإلقليمية لالجئني يف نيجرييا7 
خطة االستجابة اإلقليمية لالجئني يف جنوب 

السودان7 

بنغالديش 

بوركينا فاسو

جمهورية كوريا الشعبية الدميقراطية 

إيران

باكستان

التقدم المحرز في تمويل اللمحة العامة عن العمل اإلنساني العالمي

الخطط األخرى6

  611.8  مليون دوالر

  106.3  مليون دوالر

  298.9  مليون دوالر

  430.7  مليون دوالر

  476.6  مليون دوالر

  1.65 مليار دوالر

  1.03 مليار دوالر

  126.2  مليون دوالر

  701.2  مليون دوالر

  201.6  مليون دوالر

  32.4  مليون دوالر

  324.0  مليون دوالر

  620.5  مليون دوالر

  214.4  مليون دوالر

  383.1  مليون دوالر

  847.7  مليون دوالر

  350.6  مليون دوالر

  1.08 مليار دوالر

  1.51 مليار دوالر

  1.15 مليار دوالر

  3.29 مليار دوالر

  5.53 مليار دوالر

  164.4  مليون دوالر

  222.7  مليون دوالر

  737.6  مليون دوالر

  4.19 مليار دوالر

  467.9  مليون دوالر

  292.9  مليون دوالر

  719.7  مليون دوالر

  136.5  مليون دوالر

  1.37 مليار دوالر

  920.5  مليون دوالر

  187.0  مليون دوالر

  120.3  مليون دوالر

  25.0  مليون دوالر

  202.0  مليون دوالر

4.5 مليون
712 ألف
2.3 مليون
1.7 مليون
2.0 مليون
9.0 مليون
8.3 مليون
1.3 مليون
1.8 مليون
552 ألف
460 ألف
3.0 مليون
2.4 مليون
941 ألف
1.6 مليون
6.2 مليون
1.4 مليون
3.4 مليون
5.7 مليون
4.4 مليون

11.7 مليون
5.6 مليون
2.3 مليون
2.7 مليون
2.2 مليون

21.4 مليون
2.2 مليون

380 ألف
1.2 مليون
228 ألف
2.8 مليون

1.2 مليون
900 ألف
3.8 مليون
115 ألف

3.1 مليون

 278.7  مليون دوالر

 41.5  مليون دوالر

 93.5  مليون دوالر

 221.6  مليون دوالر

 205.6  مليون دوالر

 569.0  مليون دوالر

 583.3  مليون دوالر

 26.4  مليون دوالر

 360.2  مليون دوالر

 74.2  مليون دوالر

 20.5  مليون دوالر

 119.0  مليون دوالر

 199.0  مليون دوالر

 143.1  مليون دوالر

 141.9  مليون دوالر

 444.1  مليون دوالر

 187.3  مليون دوالر

 556.0  مليون دوالر

 787.3  مليون دوالر

 393.5  مليون دوالر

 1.15  مليار دوالر

 1.35  مليار دوالر

 59.3  مليون دوالر

 27.4  مليون دوالر

 292.9  مليون دوالر

 2.17  مليار دوالر

 152.1  مليون دوالر

 83.4  مليون دوالر

 143.1  مليون دوالر

 53.1  مليون دوالر

 420.7  مليون دوالر

 390.0  مليون دوالر

 60.2  مليون دوالر

 20.0  مليون دوالر

 9.3  مليون دوالر

 48.6  مليون دوالر

45.6%
39.0%
31.3%
51.5%
43.1%
34.4%
56.9%
20.9%
51.4%
36.8%
63.3%
36.7%
32.1%
66.7%
37.0%
52.4%
53.4%
51.6%
52.2%
34.2%
35.0%
24.4%
36.0%
12.3%
39.7%
51.7%
32.5%

28.5%
19.9%
38.9%
30.8%

42.4%
32.2%
16.7%
37.1%
24.0%

4 كما أبلغت عنها الجهات المانحة والمتلقية إىل خدمة التتبع المايل.

5 تشير التقارير الُقطرية إىل استالم مبلغ 677.2 مليون دوالر لصالح متطلبات خطة االستجابة للكوارث اإلنسانية يف إثيوبيا حتى 17 سبتمبر/أيلول، بما يف ذلك األموال الُمرحَّلة ومساهمات الحكومة.    

6 تحتسب المساهمات المستلمة لصالح تلك الخطط باعتبارها تمويل إنساين عالمي.

7 تمويل خطط االستجابة اإلقليمية لالجئين بحسب تقارير مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين، 30 سبتمبر/أيلول 2019.  

التمويل الدولة 
متعدد 

السنوات 
دعم الصناديق 

المشتركة 
التمويل 

المستلم4
% التمويل 

المطلوب 
ممول  األشخاص المتلقون 

لإلغاثة 
غير ممول

نظرة عامة عىل التمويل: 30 سبتمبر/أيلول 2019

برجاء إبالغ خدمة التتبع المايل عن مساهماتكم لضمان إبراز التمويل 
المقدم. ويمكنكم االطالع على أحدث األرقام من خالل:

fts.unocha.org  I  hum-insight.info

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiM2M2NDMyZTgtZmQ4OC00ZDE1LWEyYWMtMTAxZDY2NzMyY2QxIiwidCI6ImU1YzM3OTgxLTY2NjQtNDEzNC04YTBjLTY1NDNkMmFmODBiZSIsImMiOjh9&pageName=ReportSectiona3bb45b73471ab97991a&pageName=ReportSection7ded05a22a6393075420
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiM2M2NDMyZTgtZmQ4OC00ZDE1LWEyYWMtMTAxZDY2NzMyY2QxIiwidCI6ImU1YzM3OTgxLTY2NjQtNDEzNC04YTBjLTY1NDNkMmFmODBiZSIsImMiOjh9&pageName=ReportSectiona3bb45b73471ab97991a&pageName=ReportSection7ded05a22a6393075420
http://fts.unocha.org
http://hum-insight.info
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)CERF( الصندوق المركزي لالستجابة لحاالت الطوارئ

)CBPFs( الصناديق الُقطرية المشتركة

المخصصات في شهر 
سبتمبر/أيلول

إجمالي المخصصات 
في عام 2019

المخصصات في شهر 
سبتمبر/أيلول

إجمالي المخصصات في عام 
2019

من بينها: 
نافذة االستجابة السريعة

التمويل بحسب نوع المنظمة 

حاالت الطوارئ ناقصة 
التمويل 

                      دوالر454.3مليون

                 دوالر78.8مليون
                       دوالر664.7مليون

                      دوالر276.5مليون
                     دوالر177.8مليون

                 دوالر65.5مليون

أفغانستان

جزر الباهاما

بنغالديش

بوركينا فاسو 

الكامريون

جمهورية الكونغو الدميقراطية

إريرتيا 

ليبيا 

مايل 

السودان

فنزويال

فنزويال )الخطة اإلقليمية(

  16.0 مليون دوالر

  1.0 مليون دوالر

  10.1 مليون دوالر

  4.0 مليون دوالر

  1.5 مليون دوالر

  9.8 مليون دوالر

  2.0 مليون دوالر

  1.6 مليون دوالر

  6.0 مليون دوالر

  3.1 مليون دوالر

  7.3 مليون دوالر

  3.0 مليون دوالر

النزوح

اإلعصار 

النزوح

النزوح 

النزوح 

الصحة

الجفاف

النزوح 

النزوح 

أغراض متعددة 

النزوح 

النزوح  

حاالت الطوارئ ناقصة التمويل

االستجابة الرسيعة

حاالت الطوارئ ناقصة التمويل

حاالت الطوارئ ناقصة التمويل

حاالت الطوارئ ناقصة التمويل 

االستجابة الرسيعة

حاالت الطوارئ ناقصة التمويل

االستجابة الرسيعة

حاالت الطوارئ ناقصة التمويل

حاالت الطوارئ ناقصة التمويل

حاالت الطوارئ ناقصة التمويل 

حاالت الطوارئ ناقصة التمويل 

المخصصات في 
شهر سبتمبر/أيلول

النافذة الغرض

المخصصات في عام 
2019

المخصصات في 
شهر سبتمبر/أيلول

أفغانستان 

جمهورية الكونغو الدميقراطية

إثيوبيا 

العراق 

األردن

لبنان 

ميامنار

نيجرييا 

األرض الفلسطينية املحتلة 

باكستان 

الصومال

جنوب السودان

السودان 

سوريا 

عرب الحدود السورية 

اليمن 

 29.4  مليون دوالر

 23.8  مليون دوالر

 57.1  مليون دوالر

 53.0  مليون دوالر

 39.6  مليون دوالر

 5.2  مليون دوالر

 9.0  مليون دوالر

 12.2  مليون دوالر

 21.1  مليون دوالر

 12.6  مليون دوالر

 8.4  مليون دوالر

 50.2  مليون دوالر

 65.0  مليون دوالر

 38.0  مليون دوالر

 16.2  مليون دوالر

 94.0  مليون دوالر

 130.0  مليون دوالر

-
 1.7 مليون دوالر

 2.6 مليون دوالر

-
 1.7 مليون دوالر

-
-

 5.7 مليون دوالر

-
-

 1.2 مليون دوالر

 1.0 مليون دوالر

 28.9 مليون دوالر

 3.7 مليون دوالر

-
 15.9 مليون دوالر

 16.2 مليون دوالر

لالطالع على تحديثات فورية حول الصندوق المركزي لالستجابة لحاالت الطوارئ والصناديق الُقطرية المشتركة، ُيرجى زيارة المواقع التالية: 

cerf.unocha.org  I  pfbi.unocha.org

المنظمات غير الحكومية الدولية 
المنظمات غير الحكومية الوطنية 

وكاالت األمم المتحدة
الصليب األحمر/الهالل األحمر 

% 47
% 27

% 25
% 1

األرقام الواردة هي التي تم اإلبالغ عنها لخدمة التتبع المايل من قبل الجهات المانحة والمنظمات المتلقية حتى 30 سبتمبر/أيلول 2019. يتم تحديث كافة المعلومات المالية الخاصة بخطط االستجابة اإلنسانية بشكل مستمر 

على موقع fts.unocha.org. تتوافر البيانات المالية الخاصة بخطط االستجابة اإلقليمية على موقع https://bit.ly/2FAi3ZC. تشير كلمة الدوالر يف هذه الوثيقة إىل دوالر الواليات المتحدة. يقوم قسم اتجاهات التمويل وتعبئة 

 www.humanitarianresponse.info/appeals  www.hpc.tools :الموارد بمكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية بإعداد التحديثات الشهرية للمحة العامة عن العمل اإلنساين العالمي. للمزيد من المعلومات، ُيرجى االطالع على

ocha-ftrm@un.org :أو التواصل مع|
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